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Sprawozdanie z działalności zarządu koła łowieckiego „Głuszec” w Lwówku Śląskim za
okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Szanowne Koleżanki i Koledzy myśliwi, po rocznym okresie działalności, zarząd koła przedkłada
sprawozdanie roczne ze swojej działalności statutowej z uwzględnieniem wykonania budżetu koła w
okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Sprawozdanie zostało podzielone na trzy najważniejsze
części.:
1. Część ogólna,
2. Część gospodarki łowieckiej,
3. Część finansowa.

Część ogólna
Podczas sezonu łowieckiego przypadającego na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
skład zarządu koła „Głuszec” w Lwówku Śląskim, ze względu na odejście do krainy wiecznych łowów
Kol. Jana Ciszewicza, składał się z następujących sposób.:
W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.:
• Prezes zarządu – Kol. Jan Ciszewicz,
• Łowczy koła – Kol. Zenon Markiewicz,
• Skarbnik koła – Kol. Leszek Zwierzyński,
• Sekretarz koła – Kol. Radosław Jankowski.
W okresie od 11 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.:
• Prezes zarządu – Kol. Zenon Markiewicz,
• Pełniący obowiązki łowczego koła – Kol. Jakub Matkowski,
• Skarbnik koła – Kol. Leszek Zwierzyński,
• Sekretarz koła – Kol. Radosław Jankowski.
Zmiany w zarządzie były podyktowane tym, iż zgodnie z statutem PZŁ, zarząd koła składa się
minimum z czterech osób. Po odejściu Kol. Jana Ciszewicza, pozostali członkowie zarządu, po
konsultacji z zarządem okręgowym PZŁ w Jeleniej Górze, podjęli decyzję o przyjęciu do zarządu, bez
prawa głosu, Kolegę Jakuba Matkowskiego w celu pełnienia obowiązków łowczego koła. Kol. Zenon
Markiewicz został prezesem zarządu.
Powyższa decyzja o dobraniu Kol. Jakuba Matkowskiego na P.O. łowczego koła została także
skonsultowana z przedstawicielem, a zarazem przewodniczącym komisji rewizyjnej koła Kol. Andrzejem
Buratyńskim, który zaaprobował powyższą zmianę w strukturze zarządu koła.
•
•
•

W składzie komisji rewizyjnej koła znajdował się:
Przewodniczący komisji rewizyjnej – Kol. Andrzej Buratyński,
Członek komisji rewizyjnej – Kol. Wojciech Nartowski,
Członek komisji rewizyjnej – Kol. Paweł Leszczyński.

Zadaniem komisji rewizyjnej było w głównej mierze nadzorowanie działalności zarządu koła
oraz także, za co bardzo dziękujemy, doradztwo w poszczególnych problemach i sprawach jakie
pojawiały się w sezonie 2020/2021. Doradztwo i pomoc, którą zarząd koła otrzymał od komisji
rewizyjnej, wspomogło pracę w trudnym czasie sezonu łowieckiego podczas pandemii wirusa SARSOtrzymują:
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COV2, będącym ogromnym problemem dla całego koła łowieckiego, a także dla działalności jednostek
samorządowych, organów PZŁ i oczywiście wszystkich myśliwych.
Ze względu na pandemię i ograniczenia w przemieszczaniu się, zarząd koła pracował w trybie
hybrydowym tzn. w razie możliwości zarząd koła spotykał się z zachowaniem zasad ostrożności, a także
posiedzenia zarządu odbywały się w formie elektronicznej z wykorzystaniem telefonów lub połączeń
wideo. Taki tryb pracy umożliwił zwoływanie posiedzeń zarządu, nawet w tym samym dniu, w którym
pojawiały się ewentualne sprawy, do których powinien się odnieść zarząd koła. Liczba posiedzeń zarządu
w sezonie 2020/2021 wyniosła 10 razy. W zakresie zgodnym ze swoimi kompetencjami i ustaleniami
członkowie zarządu samodzielnie realizowani statutowe zadania zarządu koła. W istotnych kwestiach
podejmowano wspólne decyzje o dalszych etapach poszczególnych prac. Podczas posiedzeń zarządu,
które były posiedzeniami otwartymi, mogli uczestniczyć zainteresowani myśliwi oraz zaproszone osoby
w ramach możliwości głosów doradczych bez prawa głosu.
Podczas posiedzeń zarządu koła rozmawiano i uchwalano decyzję dotyczące m.in.:
• Przyjęcia nowych członków do koła,
• Zakończenia stażu dla kandydatów,
• Przyjęcia nowych kandydatów na staż,
• Powołania gospodarzy obwodów,
• Powołania rozszerzonej komisji szacowania szkód,
• Ujednolicenia gospodarowaniem pozyskanej zwierzyny,
• Zakupieniem chłodni kontenerowej na obwód 180,
• Ujednoliceniem wydawania upoważnień do polowań,
• Prowadzeniem Punktu Sprzedaży Bezpośredniej,
• Realizacją rocznych planów łowieckich,
• Aneksowania rocznych planów łowieckich,
• Organizacją kursów dla myśliwych,
• Zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
• Współpracą z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w sprawie wali z ASF,
• Rozpatrywaniem wpływających pism do koła.
Na dzień 1 kwietnia 2020 roku koło liczyło 63 członków, w tym 1 członek koła w statusie rezydenta. Na
dzień 31 marca 2021 r. koło liczyło już 73 myśliwych, z czego 8 myśliwych w statusie rezydentów.
Przez okres jednego roku gospodarczego przyjętych zostało do koła 11 myśliwych:
• Kol. Karol Borecki – rezydent,
• Kol. Jarosław Brakarz – rezydent,
• Kol. Mateusz Brakarz – rezydent,
• Kol. Krzysztof Bukowski,
• Kol. Krzysztof Kożuch,
• Kol. Krzysztof Kryza,
• Kol. Igor Słabicki - rezydent
• Kol. Paweł Roczon – rezydent,
• Kol. Piotr Roczon – rezydent,
• Kol. Piotr Runge,
• Kol. Krystian Szczęsny – rezydent,
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Duża liczba przyjętych myśliwych wynika z analizy danych dostarczanych przez system EKEP oraz
danych wieku obecnych myśliwych naszego koła. Zarząd zauważył, iż duży procent myśliwych poluje
okazjonalnie lub nie poluje wcale. Część z myśliwych, zwłaszcza już starszych wiekiem nie uczestniczy
w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Ze względu na wymagania ilości zwierzyny łownej do
pozyskania, zwłaszcza ze względu na naciski ze strony nadleśnictw, Regionalnych Dyrekcji Lasów
Państwowych o zwiększeniu odstrzału zwierzyny płowej – głównie jeleni szlachetnych, zarząd koła w
celu zbliżenia się do wykonania założonych, a wręcz narzuconych na koło, planach łowieckich musiał
przyjąć większą ilość myśliwych, którzy wspomogliby w pozyskaniu zwierzyny płowej, a także dzików.
Ze względu na coraz bliższą strefę pojawiających się ognisk i przypadków ASF, Powiatowy
Inspektorat Weterynaryjny, z nakazu wojewody dolnośląskiego, nakazuje zwiększenie odstrzału dzików
na wszystkich obwodach łowieckich, w związku z tym w sezonie 2020/2021 pojawiło się 54 szt. dzików
do odstrzału w formie sanitarnej. Brak działania zarządu w celu zwiększenia pozyskania, czy to jeleni czy
też dzików, mógłby skutkować nawet odebraniem obwodów łowieckich, ze względu na brak
wykonywania narzuconych ilości zwierzyny do pozyskania.
W dniu 5 stycznia 2021 roku otrzymaliśmy informację telefoniczną o odejściu do Krainy Wiecznych
Łowów naszego honorowego członka koła, wielkiego miłośnika łowiectwa, wielokrotnie odznaczanego
myśliwego, naszego przyjaciela i do ostatnich dni Prezesa Koła Kol. Jana Ciszewicza.
Oprócz przyjęć myśliwych, do koła złożone zostały 4 wnioski o możliwość rozpoczęcia stażu
kandydackiego do PZŁ w naszym kole. Cztery wnioski złożyli:
• Kol. Mateusz Maguda,
• Kol. Grzegorz Morgaś,
• Kol. Patryk Sady,
• Kol. Marcin Sinkowski.
Zarząd koła uznał, iż zakończy pozytywnie staże kandydackie PZŁ dla wszystkich poprzednich
kandydatów i kandydatek. Zarząd podjął te decyzje posiłkując się tym, iż wcześniejsi kandydaci wykazali
się zaangażowaniem w pracach gospodarczych na obu obwodach łowieckich. Chcemy tutaj zauważyć, iż
kandydaci nie mieli możliwości uczestniczyć w polowaniach zbiorowych, ze względu na pandemię
SARS-COV2, choć byli przygotowani do uczestnictwa w każdym jednym polowaniu. Zarząd stwierdził,
iż nie powinno się przedłużać stażu ze względu na braku udziału w polowaniach zbiorowych, jak to z
poprzednich lat się przyjęło, które nie miały możliwości się odbyć z przyczyn losowych.
W sezonie 2020/2021 zarząd koła zauważył, iż potrzebne jest zapewnienie sił osobowych z określonymi
funkcjami. W związku z tym, zarząd powołał komisję szacowania szkód łowieckich, odpowiedzialna za
wycenę oraz protokołowanie szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną, w składzie:
• Kol. Leszek Zwierzyński – Przewodniczący komisji,
• Kol. Jakub Matkowski – Członek komisji,
• Kol. Krzysztof Kaczmarek – Członek komisji,
• Kol. Grzegorz Szulżycki – Członek komisji,
• Kol. Marcin Maguda – Członek komisji.
Dodatkowo uległa zmiana gospodarza obwodu 259 z Kol. Ryszarda Zawistowskiego na Kol.
Grzegorza Szulżyckiego. Gospodarzami obwodów, odpowiedzialnymi za wykonywanie bieżących prac
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remontowych przy urządzeniach łowieckich, organizacji prac remontowych z innymi myśliwymi i innymi
sprawami związanymi z zagospodarowanie obwodów łowieckich byli w sezonie 2020/2021:
• Kol. Wojciech Nartowski – gospodarz obwodu 180,
• Kol. Grzegorz Szulżycki – gospodarz obwodu 259.
Przekształcono także strukturę strażników łowieckich w naszym kole, których głównym zadaniem
jest ochrona zwierzyny i mienia dzierżawcy obwodu, dbanie o porządek w nadzorowanym obwodzie
łowieckim, ujawnianie przestępstw i wykroczeń na terenie obwodu łowieckiego oraz współpraca z
organami służb – Państwową Strażą Łowiecką i Strażą Leśną. Obecnym strażnikami łowieckimi są:
• Kol. Zbigniew Grambowski,
• Kol. Grzegorz Szulżycki,
• Kol. Marcin Maguda,
• Kol. Jakub Matkowski,
• Kol. Radosław Jankowski
• Kol. Leszek Zwierzyński
Podczas sezonu łowieckiego 2020/2021 zarząd koła ściśle współpracował z Powiatowym
Inspektoratem Weterynaryjnym w ramach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się
Afrykańskiego Pomoru Świń, którego strefa znajduje się coraz bliżej naszych obwodów łowieckich.
Wraz z rozporządzeniami ministra środowiska dotyczącymi ryczałtu za odstrzelone sztuki dzika tzw.
planowe, koło otrzymywało sumę pieniędzy opiewającą na 300/350 zł za 1 szt. pozyskanego dzika, ale
tylko w przypadku wykonania odpowiedniej dokumentacji. W związku z tym zarząd zobligował Kol.
Radosława Jankowskiego do wykonywania tej dokumentacji. Dzięki temu koło otrzymało dużą sumę
pieniędzy, można powiedzieć dodatkowych, których bez zaangażowania zarządu by nie było.
Należy tutaj także przytoczyć to, że główną personą dzięki której na obwód 180 została zakupiona
chłodnia do przechowywania tusz pozyskanej zwierzyny, jest Kol. Andrzej Buratyński. Dzięki 12 letniej
znajomości z PIW, poprzez prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, Kol. Andrzej po długich i
wyczerpujących rozmowach, oraz udowodnieniu prowadzenia dokładnej dokumentacji punktu sprzedaży
bezpośredniej, kolokwialnie mówiąc, załatwił pieniądze z datą wsteczną od początku roku 2020. Dzięki
temu koło zyskało ponad 25 tys. zł, które w większości przeznaczono na zakup chłodni kontenerowej na
obwód 180. Zakup ten ogromnie ułatwił sprawy logistyczne, z którymi koło borykało się od dawna.
Dzięki chłodni kontenerowej, liczba zwierzyny oddawanej do skupu była marginalna. W większości
tusze zwierzyny były sprzedawane poprzez punkt sprzedaży bezpośredniej, głównie za sprawą Kol.
Andrzeja Buratyńskiego, którego znajomość zasad wieloletniej sprzedaży tusz, znacząco ułatwił
osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych. Tutaj warto przypomnieć, że Kol. Andrzej od ponad
12 lat uzyskuje wspaniałe efekty i sprzedaje tusze pozyskanej zwierzyny dla klientów w naszych
regionach. Liczba sprzedanych tusz zwierzyny za sprawą Kol. Andrzeja wyniesie bez problemu, przez 12
lat, ponad 1000 sztuk, dając tym samym ogromną ilość pieniędzy, które przez te 12 lat zasiliły finanse
koła.
Wracając do ścisłej współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w Lwówku Śląskim,
należy wspomnieć, iż dzięki zaangażowaniu zarządu koła, PIW podczas spotkania organizacyjnego
związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się ASF, na którym byli przedstawiciele wszystkich
kół łowieckich naszego powiatu, przedstawiciele gmin oraz przedstawiciele nadleśnictw, PIW pochwalił
koło łowieckie „Głuszec” za ogromne zaangażowanie, za wykonywanie ścisłej dokumentacji
pozyskiwania dzików, za współpracę w wdrażaniu nowego systemu zgłaszania padłych oraz pozyskanych
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dzików. Dzięki włożonej pracy Kol. Jakuba Matkowskiego w sprawdzaniu, testowaniu i przekazywaniu
uwag, wszystkie koła łowieckie w Polsce mają obecnie olbrzymie ułatwienie w zastosowaniu systemu
ZIPOD [Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików] do zgłaszania padłych i pozyskanych
dzików.
PIW stwierdził także, że dzięki myśliwym naszego koła i przekazywaniu próbek farby – krwi z
dzików, osiągnięto odpowiednią liczbę próbek wymaganych, aby obszar powiatu nadal pozostał w strefie
100% bez Klasycznego Pomoru Świń. Tym samym stwierdzono podczas spotkania, iż koło łowieckie
„Głuszec” jest wzorem do naśladowania dla innych kół łowieckich w naszym powiecie i nie tylko.

Część gospodarki łowieckiej
Gospodarka łowiecka w sezonie 2020/2021 została bardzo mocno utrudniona ze względu na
pandemię wirusa SARS-COV2. Zakazy przemieszczania się, zakazy spotkań, organizowania polowań
zbiorowych i innych działalności w grupach stały się zmorą nie tylko naszego koła, a każdego koła
łowieckiego w Polsce. Brak możliwości polowań zbiorowych utrudnił znacząco wykonanie planu
łowieckiego w 100%, choć dzięki przyjęciu nowych myśliwych oraz rezydentów, którzy wsparli nas
swoimi polowaniami indywidualnymi osiągnęliśmy jako koło zadowalające wyniki wykonania planów
łowieckich. Gospodarka prowadzona była z zachowaniem wszelkiego rodzaju zasad logicznego
zagospodarowania terenów dzierżawionych przez koło oraz zgodnie z literaturą udostępnianą przez
Polski Związek Łowiecki oraz opinie instytucji państwowych. Dzięki temu zarząd współpracując z
gospodarzami obwodów i innymi myśliwymi zaangażowanymi w życie koła wykonało dużą pracę
poprawiającą bytowanie zwierzyny w obwodach łowieckich oraz znacząco poprawiono jakość urządzeń
łowieckich.
Koło łowieckie Głuszec dzierżawi dwa obwody łowieckie:
Lp.

Numer
obwodu

Powierzchnia
całkowita [ha]

Powierzchnia
leśna [ha]

Powierzchnia po
wyłączeniach [ha]

Kategoria
obwodu

1.

180

6 149

1 499

5 314

Dobry

2.

259

5 798

3 286

5 103

Bardzo dobry

Suma

-

11 947

4 785

10 417

-

Powierzchnie użytkowe obwodów łowieckich w trakcie roku nie uległy zmianie, lecz należy tutaj
wspomnieć, iż coraz większa ekspansja nowych gospodarstw domowych zmniejsza możliwości polowań
na obwodzie. Przypominamy tutaj, że oddanie strzału nie może być w miejscu gdzie odległość jest
mniejsza niż 150m od budynków mieszkalnych.
Wspomniane wykonanie planu łowieckiego w sezonie 2020/2021, biorąc pod uwagę ograniczenia
przemieszczania się i organizowania polowań zbiorowych, pokazał iż zaangażowaniem można osiągnąć
naprawdę dużo. Dzięki statystykom uzyskanym z EKEP możemy powiedzieć, iż ilość wpisów myśliwych
na polowanie była ogromna. W obwodzie 180 myśliwi wpisali się na polowanie dokładnie 1931 razy, dla
obwodu 259 liczba ta wyniosła 1522 wpisy na polowanie. Suma wpisów na polowania wyniosła 3453
razy. Średnio daje to około 9,5 wpisu na każdy dzień roku. Oczywiście tyle wpisów codziennie nie było.
Wpisy w dniach roboczych oscylowały w zakresie 4-8 na dwa obwody. W weekendy i zbliżające się
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pełnie ilość wpisów zauważalnie się zwiększała. Należy tu wspomnieć, iż duża część wykonania planów
łowieckich spoczywa jedynie na kilku myśliwych naszego koła. W związku z tym należą się im
gratulacje za swoją aktywność.
Imię i nazwisko
Jakub Matkowski
Grzegorz Szulżycki
Paweł Pogorzelski
Dariusz Rzepka
Marcin Maguda
Krzysztof Kaczmarek

Zwierzyna gruba
78
23
16
35
17
17

Zwierzyna drobna
74
27
29
8
14
10

Razem
152
50
45
43
31
27

Tak jak wspomniano poprzednio, zaangażowanie myśliwych w ilości polowań jest na średnio-dobrym
poziomie, lecz w większości są to te same osoby polujące. Przykład, który najlepiej obrazuje problem z
zaangażowaniem jest taki, iż 30 myśliwych – członków koła - było zapisanych na polowaniu
maksymalnie 10 razy, z czego 22 myśliwych wpisanych było maksymalnie 2 razy przez cały sezon
łowiecki. Zarząd koła nie chce atakować myśliwych, którzy nie są zaangażowani bo wiemy, że bycie
myśliwym nie jest obowiązkiem lecz prawem, które każdy z nas uzyskał zdając egzaminy łowieckie.
Mamy świadomość, że każdy z nas ma swoje życie, swoje osobiste sprawy, rodziny, firmy, problemy.
Jedynie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że koło łowieckie jest jednością i wspólnym organizmem.
Na kolejnych stronach przedstawiamy wykonanie planów łowickich na obu obwodach łowieckich.
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Obwód 180:

Otrzymują:
1.

A/a

Polski Związek Łowiecki
Koło Łowieckie „Głuszec”
w Lwówku Śląskim
ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1 59-600 Lwówek Śląski

Obwód 259:

Otrzymują:
1.

A/a

Polski Związek Łowiecki
Koło Łowieckie „Głuszec”
w Lwówku Śląskim
ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1 59-600 Lwówek Śląski

Jak widać, plany pozyskania zwierzyny, w przypadku obwodu 180, są w większości wykonane, gorzej
wygląda sytuacja w obwodzie 259. Olbrzymia ilość, mówiąc krótko, narzuconych ilości jeleni jest
nierealna do wykonania na naszym obwodzie łowieckim. Specyfika obwodu 259 jest taka, iż jelenie
szlachetne pojawiają się w większej ilości wiosną by w okresie jesiennym i zimowym odejść do swoich
ostoi w dużych kompleksach leśnych innych obwodów łowieckich.
Tutaj chcemy poinformować, iż plan łowiecki przedstawiony do zatwierdzenia na sezon 2021/2022 do
nadleśnictwa Świeradów, został przez nadleśniczego w ilości jeleni szlachetnych odrzucony. Wykonano
pełną inwentaryzację zwierzyny w formie całorocznej obserwacji za pomocą kamer noktowizyjnych i
termowizyjnych. Ilości jeleni były spisywane przez kilku myśliwych i podawane dla łowczego koła.
Dzięki tym danom wykonano inwentaryzację zwierzyny. Założono na sezon 2021/2022 101szt. jelenia
szlachetnego do odstrzału. Nadleśniczy nadleśnictwa Świeradów nie zgodził się na tą liczbę i z początku
nakazał zwiększyć plan do 138szt. następnie 119szt. Zarząd koła uznał, że zgodnie z inwentaryzacją
przeprowadzoną rzetelnie mamy do pozyskania 101 szt. i odmówiono zwiększenia liczby do 119 szt. Plan
w jeleniach szlachetnych nie został zaakceptowany. Zgłoszono odwołanie do RDLP z 11 stronnicowymi
wyjaśnieniami odwołania. Niestety RDLP uznała, iż za pewnik należy wziąć inwentaryzację z 2017 r. – z
wieloletnich planów hodowlanych, i według ich wyliczeń na obwodzie 259 powinniśmy obecnie mieć
ponad 700szt. jeleni szlachetnych.
Poniżej przedstawiamy plan roczny zwierzyny grubej na sezon 2021/2022:
Obwód 180:
Gatunek
Jeleń – byk selekcyjny
Jeleń – byk łowny
Jeleń – łania
Jeleń – cielak
Daniel – byk selekcyjny
Daniel – byk łowny
Daniel – łania
Daniel – cielę
Sarna – kozioł selekcyjny
Sarna – kozioł łowny
Sarna – koza
Sarna – koźlę
Dzik
Obwód 259:
Gatunek
Jeleń – byk selekcyjny
Jeleń – byk łowny
Jeleń – łania
Jeleń – cielak
Sarna – kozioł selekcyjny
Sarna – kozioł łowny
Sarna – koza
Sarna – koźlę
Dzik
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Optymalna ilość do pozyskania
4
3
8
5
1
1
1
1
11
7
19
8
147
Optymalna ilość do pozyskania
30
12
48
29
9
6
11
5
62

Suma
20

4

45
147

Suma
119

31
62
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Oprócz rocznego planu łowieckiego, koło poprzez rozporządzenie wojewody ma za zadanie dokonać
odstrzału sanitarnego dzików w ilości:
• 81 szt. na obwodzie 180.
• 16 szt. na obwodzie 259.
W sezonie 2020/2021 doszło do kilku sytuacji, w których zauważono samochody terenowe jeżdżące
nocami po obwodach z „szperaczami”, które nie należą do naszych myśliwych. Zarząd koła sądzi iż na
obu obwodach może dochodzić do działań kłusowniczych, dlatego też prosimy aby każdy przypadek
samochodów terenowych i nie tylko, świecących latarkami po terenie obwodu, zgłaszać bezpośrednio do
zarządu koła lub strażników łowieckich. W obwodzie 180 doszło już do sytuacji, gdy myśliwi na
polowaniu zauważając podejrzany samochód terenowy i świecące po obwodzie latarkami osoby w nim
siedzące, podjęli działania mające za zadanie próbę ich zatrzymania. Niestety podejrzane osoby w
samochodzie podjęły ucieczkę po kompleksach leśnych i drogach asfaltowych.
Zgłaszane były także sytuacje z obwodu 259 gdzie odnajdywano patrochy po pozyskanej zwierzynie
w miejscach, gdzie nikogo przez dłuższy czas nie było zapisanego. Wielokrotnie zgłaszano nam także
odgłosy wystrzałów w rejonach gdzie nikt nie był zapisany.
Podczas okresu zasiewów gospodarze obwodów wraz z myśliwymi organizowali przewóz zwyżek na
odpowiednie miejsca, gdzie mogły być wykorzystywane podczas pilnowania pól. Wiele sztuk dzików
zostało pozyskanych właśnie w taki sposób, co oznacza, iż działania przewozu zwyżek w odpowiednie
miejsca, w okolicach pól się bardzo dobrze sprawdza i trzeba to kontynuować.
Zarzucano dla zarządu koła, iż nie prowadzi odpowiedniej ewidencji urządzeń łowieckich i ich
napraw, co jest nieprawdą. Podczas sezonu 2020/2021 zlikwidowano jedną ambonę zagrażającą zdrowiu i
życiu osób, które chciałyby na nią wejść. W ambonach wymieniano drabiny, obicia dachu czy też
spróchniałe deski. Zwyżki zostały wzmocnione i naprawione. Stare i zniszczone urządzenia zostały
rozebrane i zutylizowane.
Dzięki zaangażowaniu i pracy Kol. Andrzeja Buratyńskiego poletka łowieckie w obwodzie 259 były
zasiewane, obrabiane i odpowiednio pielęgnowane dają efekt w zbiorach, z których koło zyskało
dodatkowe pieniądze zasilające stan konta.
Największym problemem każdego koła łowieckiego są niestety szkody łowieckie. W sezonie
2020/2021 szkody te znacząco przekroczyły szkody z sezonu poprzedniego. Niestety ale z kasy koła
ubyło ponad 93 tysięcy złotych, które zostały wypłacone dla rolników u których stwierdzono szkody
wyrządzone przez zwierzynę łowną. Chcielibyśmy zaznaczyć o podejrzanie wysokim szacowaniu szkód
przez rzeczoznawcę zatrudnionego przez nadleśnictwo Lwówek Śląski. Rzeczoznawca ten podważa
działania komisji szacowania szkód łowieckich składającej się z naszych kolegów myśliwych tworząc
wycenę szkód nawet 10-cio krotnie większą niż tą co komisja koła łowieckiego Głuszec wyceniła.
W sezonie 2020/2021 doszło do kardynalnego błędu nadleśnictwa Lwówek Śląski oraz w/w
rzeczoznawcy, który rozpoczął szacowanie szkód i je wycenił na dwóch polach, dwóch rolników już po
zbiorze. Zgodnie z prawem łowieckim, szacowanie może się odbyć maksymalnie w dzień zbiorów. Tutaj
szacowanie odbyło się ponad 2 tygodnie po zbiorze. W związku z powyższym zarząd złożył wniosek do
sądu rejonowego w Lwówku Śląskim o stwierdzenie nieważności decyzji Nadleśniczego nadleśnictwa
Lwówek Śląski dotyczącej wypłaty odszkodowania dla rolników, którzy mieliby otrzymać prawie 8 tys.zł
za szkody łowieckie.
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Część finansowa
W sezonie 2020/2021 niestety koło wykazało stratę finansową w wysokości 6 998 zł. Oznacza to,
iż wpływy do kasy koła były mniejsze od kosztów jakie koło posiadało, różnicą tą jest kwota właśnie
6 998 zł. Należy tutaj jednak zaznaczyć, iż w sezonie poprzednim mieliśmy zysk ponad 44 tys. zł. Tym
bardziej należy tutaj podać co spowodowało tak duże koszty, a były to szkody łowieckie, szkody które
obecnie wyniosły ponad 93 tys. zł. Porównując to do szkód łowieckich roku poprzedniego wynoszących
niecałe 21 tys. zł różnica jest ogromna. Gdyby szkody łowieckie pozostały na poziomie z sezonu
poprzedniego, dziś moglibyśmy ogłosić zysk w wysokości ponad 66 tys. zł!
Oprócz kosztów szkód łowieckich, sporą cześć sumy z finansów pokryły czynsze z dzierżawy
obwodów łowieckich. Ich łączna kwota wyniosła ponad 31 tys. zł. Warto tutaj zaznaczyć, iż koło nie
tylko wydaje, ale także zarabia w celu utrzymaniu budżetu wychodzącego na „zero”.
Dużą kwotę jaką otrzymaliśmy, po odtrąceniu rekompensaty ustawowej, za odstrzał dzików planowych
oraz sanitarnych. Kwota ta wyniosła niecałe 31 tys. zł na plus. Oczywiście największą kwotę przychodu
otrzymaliśmy za sprzedaż tusz zwierzyny w punkcie sprzedaży bezpośredniej. Kol. Andrzej Buratyński
po raz kolejny pokazał, że wie jak sprzedawać, wie jak to robić i jak ważne jest prawidłowe
funkcjonowanie PSB.
Dotacje, dopłaty, składki i sprzedaż tusz dla myśliwych w sumie dała nam kwotę prawie 112 tys. zł.
Ogólny bilans wyniósł:
• Przychody ogółem
• Koszty ogółem

-

238 675 zł
245 673 zł

Dokładniejszy bilans wpływów i kosztów znajduje się poniżej:
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Na dzień 31 marca 2021 r. w kasie koła znajdowała się kwota: 272 683,84 zł.
Edycja z dnia 09.05.2021 r.:
Kwota która pojawiła się w rubryce przychodów „ze sprzedaży polowań komercyjnych” ma
swoje uzasadnienie ze względu na rozliczenia prowadzone przez księgową w programie do zarządzania
księgowością kół łowieckich. W dniu 07.05.2021 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę
księgowości i zauważyła powyższy problem, który został przez zatrudnioną księgową dokładnie
wyjaśniony. W związku z tym komisja rewizyjna zatwierdziła i potwierdziła prawidłowość sum
przychodów i kosztów za sezon łowiecki 2020/2021 i zaleciła, aby w kolejnych sezonach łowieckich
problemy związane z niepoprawnym oznaczeniem rubryk w ŁOW-1, przez program używany w
księgowość, były poprawione i dokładnie sprawdzone, aby powyższa analiza przychodów i kosztów była
lepiej czytelna.
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Słowa końcowe
Wszystkie wspomniane w niniejszym sprawozdaniu osiągnięcia nie są osiągnięciami li tylko
Zarządu Koła, lecz co należy z całą stanowczością podkreślić, są osiągnięciami nas wszystkich, z których
to osiągnięć w ocenie zarządu możemy być dumni. Zarząd Koła w pełni zdaje sobie sprawę z faktu, iż nie
wszystkie zagadnienia natury organizacyjnej i gospodarczej ujęto wyczerpująco w sprawozdaniu. Zarząd
prosi o szeroką i rzeczową dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.
Zarząd koła chciałby jeszcze raz podkreślić i podziękować w ogromnym stopniu dla wszystkich
myśliwych w osiągnięciu celów założonych na sezon 2020/2021.
W szczególności bardzo serdecznie dziękujemy:
•

Kol. Andrzejowi Buratyńskiemu za swój ogromny, wręcz tytaniczny wkład na rzecz koła. Za
swoją codzienna pracę w poszukiwaniu klientów chętnych na zakup tusz pozyskanej zwierzyny,
za bardzo dobrą dokumentacje prowadzenia PSB, za organizacje prac na poletkach łowieckich, za
głos doradczy i przede wszystkich bardzo dobrą współpracę w sezonie 2020/2021. Dziękujemy
za pomoc w zorganizowaniu pieniędzy, których bez Kolegi od Powiatowego Inspektoratu
Weterynaryjnego byśmy nie uzyskali, to właśnie dzięki Koledze i na kolegi prośbę została
zakupiona chłodnia kontenerowa na obwód 180, co spowodowało olbrzymie ułatwienie kwestii
logistycznych w naszym kole. Jeszcze raz bardzo mocno dziękujemy.

•

Kol. Jakubowi Matkowskiemu za swój ogromny wkład w wykonywanie planów łowieckich, za
zaangażowanie w pracę na rzecz koła, za pozwolenie i postawienie u Kolegi chłodni
kontenerowej na obwód 180. Dziękujemy za bardzo dobrą współprace z PIW u których jest
Kolega naszym łącznikiem w sprawach ASF i nie tylko oraz dziękujemy, że Kolega zgodził się
objąć funkcje P.O. Łowczego koła, co wiąże się z dużą ilością pracy, organizacji różnych
przedsięwzięć i innych spraw związanych z gospodarką łowiecką.

•

Kol. Marcinowi Magudzie za zaangażowanie w wykonywaniu planów łowieckich w obwodzie
259, za bardzo dobrą współpracę pomiędzy kołem a nadleśnictwem Świeradów, gdzie jest
Kolega naszym łącznikiem. Dziękujemy za zaangażowanie w prowadzeniu dokumentacji
wszelkich ubytków zwierzyny na obwodzie 259, za zaangażowanie w pracach na obwodzie 259,
szacowaniu szkód łowieckich i także jako głos doradczy w sprawach związanych z administracją
Lasów Państwowych.

•

Kol. Krzysztofowi Kaczmarkowi za swoje zaangażowanie w dokumentowaniu ubytków na
obwodzie 180, za udział w pracach gospodarczych, wykonywaniu planu pozyskania zwierzyny
oraz szacowaniu szkód łowieckich. Dziękujemy także za informowanie i przekazywanie
informacji pomiędzy kołem łowieckim a nadleśnictwem Lwówek Śląski.

•

Kol. Grzegorzowi Szulżyckiemu za swoje zaangażowanie w pracy jako gospodarz obwodu 259,
za przekazywanie informacji niezbędnych do tworzenia rzeczowej inwentaryzacji, za swój wkład
w wykonywanie planów pozyskania zwierzyny grubej jak i drapieżników na obwodzie 259 a
także na obwodzie 180. Dziękujemy za pracę w komisji szacowania szkód łowieckich w
obwodzie 259.
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•

Kol. Zbigniewowi Grambowskiemu za pracę na rzecz pozyskiwania środków w postaci dopłat za
użytkowanie poletek łowieckich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki
Koledze koło uzyskało ponad 26 tys. zł za dopłaty unijne na rolnictwo. Dziękujemy.

•

Kol. Arturowi Kaszubie za swoje zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu na dostarczanie
próbek pozyskanych dzików w celu badań na obecność włośnia metodą wytrawiania. Dzięki
Koledze ułatwiliśmy znacząco logistykę sprzedaży bezpośredniej, z której koło uzyskuje
ogromny przychód i napływ pieniędzy.

•

Kol. Pawłowi Pogorzelskiemu za zaangażowanie w wykonywaniu pozyskania zwierzyny grubej
oraz przede wszystkim drapieżników na obwodzie 259. Dzięki koledze liczba drapieżników
zmalała co poskutkuje w przyszłości odbudowie populacji ptactwa i zajęcy w obwodzie 259.

•

Kol. Dariuszowi Rzepce, który widząc problem z wykonywaniem jeleni szlachetnych na
obwodzie 259 robił setki kilometrów tylko po to, aby pomóc w ich pozyskaniu. Dziękujemy
także za pomoc w przewozie i stawianiu urządzeń łowieckich.

•

Kol. Bartoszowi Puchaczewskiemu za swoje zaangażowanie w pracę i pomoc podczas
rozwożenia karmy, napraw i przewozie urządzeń łowieckich na obwodzie 259. Dziękujemy także
za prace na rzecz poprawy populacji ptactwa, poprzez tworzenie podsypów i ich pielęgnacji.
Choć Kolega nie jest jeszcze myśliwym, mamy nadzieje że zasili nasze szeregi jako
zaangażowany, już pełnoprawny myśliwy.

•

Kol. Krzysztofowi Bukowskiemu, Kol. Kamilowi Karpowiczowi, Kol. Krzysztofowi Kryzie,
Kol. Zbigniewowy Zabawie za swoją pracę w stawianiu i przewozie zwyżek na obwodzie 180,
które umożliwiły sprawne i przede wszystkim skuteczne polowania indywidualne na zasiewach.

Dziękujemy szczególnie Śp. Koledze Janowi Ciszewiczowi, dzięki któremu koło i zarząd koła jest w
tym miejscu jakim jest teraz. Dzięki Kol. Jankowi wielu myśliwych naszego koła ma zaszczepione w
sobie łowieckie tradycje, które należy pielęgnować, szanować i przekazywać młodszym pokoleniom.
Dzięki Śp. Jankowi młodzi myśliwi poznali dużo z historii naszego koła łowieckiego i dzięki temu
wiedzą, że wspólna praca na rzecz koła, na rzecz naszej wspólnoty jest tym co powinniśmy pielęgnować.
Dziękujemy.
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